
Z á p i s 
 

z 46. (mimořádného) zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 29.06.2016 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, Mgr. Nádvorníková, 

paní Podborská, Ing. Kamarád 
 

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
II. Projednávané body dne 29.06.2016: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky 

z čl. IV. odst. 1 písm. c) z Pravidel pro zadávání dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
MČ Brno-Bohunice, dále nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci „Úprava přístupových 
ploch a zeleně v areálu skateparku v MČ Brno-Bohunice“ od společnosti ZEMAKO, s.r.o., 
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ  25504011, smlouvu o dílo č. 08-099/16/TS 
s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011, která je 
přílohou č. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje vrácení pojistného plnění v částce 153.052 Kč zpět na účet 

ČSOB pojišťovny a. s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1458, PSČ 532 18, IČ 
45534306, stanovisko č. j. BBOH/03773/16/Pr k platbě 153.052 Kč se žádostí o sdělení důvodu 
poskytnutí pojistného plnění ve prospěch statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice, ČSOB 
pojišťovně a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nábřeží 1458, které je přílohou č. 3 zápisu, 
ukládá vedoucí Finančního odboru provést finanční operaci spočívající ve vrácení platby 
153.052 Kč pod VS 2156015416 zpět na účet odesílatele platby tj. ČSOB pojišťovny a.s. 
a starostovi MČ schválené stanovisko podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08-074/12/TS na akci 

„Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště za bytovými domy Uzbecká č. 10 – 20 v MČ Brno-
Bohunice, Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytového domu Uzbecká č. 28 v MČ 
Brno-Bohunice a Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště za bytovými domy Moldavská č. 13 - 
15 v MČ Brno-Bohunice“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, který je přílohou č. 4 zápisu, a to na 
změnu článku XI. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka za dílo a ukládá starostovi 
MČ dodatek podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ……..………………………… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha p. Milan Hrdlička 


